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Obveze koje za članice Europske unije proizlaze 
iz Uredbe (EU) 994/2010 o mjerama za očuva-

nje sigurnosti opskrbe plinom su: 

• definirati tijelo zaduženo za njezinu primjenu i 
provedbu (implementaciju) 

• definirati zaštićene kupce

• instalirati dvosmjerni protok plina na graničnim 
prijelazima (ako je moguće)

• pridržavati se i osigurati infrastrukturni standard 
N - 1 i standarde opskrbe 

• provesti procjenu rizika

• formulirati (zajednički) preventivni i akcijski plan.

Tijelo nadležno za implementaciju Uredbe
Tijelo zaduženo za implementaciju Uredbe 

određuje svaka članica EU-a zasebno (primjerice, 

Sigurnost opskrbe plinom u Europi

KOLIKO JE HRVATSKA (NE)SPREMNA 
ZA PRIMJENU UREDBE (EU) 994/2010?

Europska uredba o mjerama za očuvanje sigurnosti opskrbe plinom donesena je 2010. 

godine kao neposredan odgovor na krizu iz siječnja 2009, kada zbog rusko-ukrajinskih 

nesuglasica više od 10 zemalja nije moglo zadovoljiti više od 75% potreba za plinom. Ona 

se za svega nekoliko dana, odnosno od 1. srpnja mora preuzeti i primijeniti u Hrvatskoj. 

Međutim, s time se kasni, a čak je u novom Zakonu o tržištu plina (NN 28/2013), koji je 

stupio na snagu 6. ožujka, propuštena prilika za njezinu pravodobnu implementaciju. 

Naime, to je složen i dugotrajan proces, za što je potrebna kvalitetna suradnja energetskih 

regulatora, operatora transportnih sustava i nadležnih ministarstava na državnoj i razini 

cijelog EU-a. Stoga bi Hrvatska bez daljnjeg odgađanja trebala izvijestiti Europsku komisiju 

o imenovanom nadležnom tijelu za provedbu Uredbe.

u Irskoj i Belgiji je to energetski regulator). Pri 
tome je važno napomenuti da je potrebna su-
radnja svih regulatora, operatora i drugih tvrtki 
u ‘plinskom lancu’ kako bi se osigurala kvalitetna 
implementacija Uredbe. 

Zaštićeni kupci 
Uredba propisuje da zaštićeni kupci mogu 

biti kućanstva priključena na distributivnu mre-
žu. Uz to, u pojedinoj zemlji se zaštićenim kupci-
ma mogu proglasiti socijalne službe, ako su pri-
ključene na distributivnu ili prijenosnu mrežu, ali 
i male tvrtke priključene na distributivnu mrežu, 
ako ne predstavljaju više od 20% konačne upora-
be plinom. To također mogu biti i kotlovnice koje 
isporučuju toplinsku energiju kućanstvima, ako 
ne mogu koristiti alternativna goriva.

Pri tome treba naglasiti da članice EU-a imaju 
potpunu autonomiju u definiranju zaštićenih ku-
paca, ako je to u skladu s Uredbom. 

Instaliranje dvosmjernih protoka plina 
Operatori plinskih prijenosnih sustava su do 

3. prosinca 2013. godine dužni u cijelosti ili djelo-
mično prilagoditi funkcioniranje sustava kako bi 
se omogućio fizički dvosmjerni protok plina kod 
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